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LAAT NIEMAND U MISLEIDEN,  
 

 

op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en 

de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des 
verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat 
God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de 
tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een 

god is. (2Th.2). 

 
Wij leven in de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van 
Jezus. Daaraan is geen enkele twijfel meer mogelijk. De 
tekenen der tijden zijn overvloedig, maar bijzonder vandaag, 

waarbij wij zien dat God opnieuw heel duidelijk de draad opneemt met zijn volk Israël. 
Afval en verval van het Babels christendom zien wij voor onze eigen ogen gebeuren.  
De goddeloosheid maakt zijn laatste opmars, een laatste stuiptrekking, want de tijd 
dat Jezus de wereld komt regeren, is nabij. 
Afvalligheid kan mij niet overkomen, denkt u misschien?  
Dan bent u het mikpunt voor Satans aanvallen. Laten we niet vol zelfvertrouwen zijn, 
maar onszelf veeleer oordelen in het licht van Gods Woord. Allerlei stromingen 
kunnen ons onbewust beïnvloeden: het humanistisch denken, evolutionisten, de 
gevaarlijke New Age-beweging, dwalingen voorafgaand aan de dag waarop de Here 
Jezus kan komen. 
 
Vandaag al een nieuwe poging tot misleiding, namelijk de sekte van Rael. Met 
een vervormde jodenster. Zij prediken een nieuwe weg tot eeuwig leven. Door het 
clonen van mensen kan men eeuwig leven bereiken. Er zijn goden, maar geen God. 
Christus is opgewekt door buitenaardse wezens (goden). Men toonde de 
bouwplannen van een ambassade van deze buitenaardse wezens. (Een compleet 
na-apend geval van de evangelische christenen) De ufo’s zijn echt. Inderdaad het 
leger van de satan. Dit is een nieuwe ernstige misleiding welke afval zal veroorzaken 
bij hen die twijfelen aan de bijbel. 

Wat betekent “geloofsafval“? 
 
Een algemene afval van de zuiverheid des Evangelies, welken Paulus ook 
voorzegt 1 Tim. 4: en 2 Tim. 3: 2 Tim. 4: Openb. 11: Openb. 12: en elders. Daar dit 
woord “apostasia” in het Nieuwe Testament altijd een afval van de leer betekent, en 
Paulus hier eigenlijk de leer bedoeld. 
 
Afvalligheid is een vorm van ontrouw blijven aan de goede, zuivere leer. Men laat 
de Bijbel vallen. Bijbelse principes of leer worden niet meer aangehouden of 
verdedigt. Men begint opnieuw wereldse en traditionele principes te gebruiken, eigen 
dogma’s enz. 
 
Afvalligheid is in feite afkerigheid. Men keert zich af van de God van de Bijbel, en 
luistert naar andere levensovertuigingen en theorieën van sekten. 
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Jeremia 3 
6 De Here zeide tot mij ten tijde van koning Josia: Hebt gij gezien, wat Afkerigheid, Israël, 
gedaan heeft? Zij placht heen te gaan op elke hoge berg en onder elke groene boom om 
daar ontucht te plegen. 7 En Ik zeide, nadat zij dit alles gedaan had: Keer weder tot Mij; 
maar zij keerde niet weder; en dit zag haar zuster, Trouweloze, Juda. 
8  Maar Ik zag, toen Ik Afkerigheid, Israël, ter oorzake van haar echtbreuk, verstoten en haar 
de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, Trouweloze, Juda, zich niet liet afschrikken, 
maar heenging en eveneens ontucht pleegde;…………………………… 
 
13 Alleen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Here, uw God, zijt afgevallen en uw 
gangen gericht hebt naar de vreemden onder elke groene boom, en naar mijn stem niet 
hebt gehoord, luidt het woord des Heren. 

 
Afvalligheid is te vergelijken met een virus, het werkt eerst zonder dat het is 
opgemerkt, maar later kan het dodelijk zijn. Verkeerde bijbeluitleg kan veel 
besmetting veroorzaken. Het kan anderen besmetten, want men leert dingen die met 
de waarheid en de realiteit van het leven niet in overeenstemming zijn.  

 
 

Afvalligheid is geen voldoende gehoor meer geven aan het Woord. 
 
Hebr 5 
7  Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk 
geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is 
verhoord uit zijn angst, 
8  en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen 
Hij heeft geleden, 9  en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem 
gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, 
10 door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek. 

11  Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te 
leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. 

 
Jezus leerde gehoorzaamheid uit zijn lijden en 
beproevingen. Wanneer wij niet verder het 
leed willen verdragen en onze dagelijkse 
beproevingen, bij het volgen van Jezus, dan 
zijn wij al op de verkeerde weg, de weg naar 
de afvalligheid. Hier is sprake van traagheid in 
gehoorzaamheid! 
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KONING JOAS 
 
1 In het zevende jaar van Jehu werd Joas koning en hij regeerde veertig jaar te Jeruzalem. Zijn 
moeder heette Sibja; zij was uit Berseba. Joas deed wat recht is in de ogen des Heren, al de dagen, 
dat de priester Jojada hem onderwees.1 Kon.12:1-21 

 
Joas was heel goed begonnen, als wij dit hierboven lezen. Doch hier staat iets dat wij 
in het dagelijkse leven ook kunnen opmerken, namelijk: Joas de koning was gelovig 
zolang hij onderwijs kreeg van Jojada, zijn bijbelleraar. Hij vertrouwde niet persoonlijk 
op God, maar hij deed wat hem traditiegetrouw geleerd werd.   
Het is de persoonlijke relatie die in feite borg staat voor iemands vallen of staan met 
Jezus. Bij de minste druk of onveiligheid, die in de toekomst nog zou kunnen komen, 
zullen de kerkgangers thuisblijven en geen verdere gemeenschap met Bijbelse 
Christenen meer zoeken.  
 

2 Alleen verdwenen de hoogten niet; nog steeds slachtte en  
offerde het volk op de hoogten. 

 
Er bleven wel zaken staan, zondige gewoonten, muziek en kalf dansen, festivals. 
Afgoderij enz. Wij zien ook hier dat Joas niet radicaal was, en nooit echt was 
geweest. Hij wilde ook nog de vriend blijven van mensen die nog aan de afgoden 
gingen offeren. Hij bleef een beetje “vriend van de wereld” en andere godsdiensten, 
kunnen wij zeggen. Maar onder die offerhoogten kan men nog het volgende 
begrijpen: namelijk de hoge en belangrijke dingen in het leven: de dingen van 
aanzien en macht, dingen die eer kunnen geven, dingen die mensen op een voetstuk 
zetten of een troon. Wie daarop blijft staan, is een mogelijke kandidaat voor de afval. 
 

. Maar in het drieëntwintigste jaar van koning Joas hadden de 
priesters de bouwvallige gedeelten van de tempel nog niet hersteld  

 
Koning Joas had wel gevoel voor de mooie tempel, hij was wel religieus. Voor 
religieuze mensen speelt het uiterlijk nog steeds een grote rol. Wij hebben in de 
geschiedenis wel kathedralen zien bouwen, mooie kledij van kerkleiders, maar 
helaas weinig echt geloof.  
 

7  Toen ontbood koning Joas de priester Jojada en de overige priesters en zeide tot 
hen: Waarom herstelt gij de bouwvallige gedeelten van de tempel niet?  
en van zondoffers werd niet in het huis des Heren gebracht, doch dat was voor de 
priesters. 
 

17 Toen trok Hazael, de koning van Aram, op, streed tegen Gat en nam het in. 
Toen Hazael aanstalten maakte om tegen Jeruzalem op te trekken, 
 
 
 
 

KONING JOAS WAS NIET STANDVASTIG, MAAR EEN WINDZOT. 
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17  Maar na de dood van Jojada kwamen de oversten van Juda en bogen zich voor de 
koning neer; toen luisterde de koning naar hen. 
18  Zij verlieten het huis van de Here, de God hunner vaderen, en dienden de gewijde palen 
en de afgodsbeelden, zodat er toorn kwam over Juda en Jeruzalem wegens deze schuld van 
hen. 

 
Koning Joas had nooit op eigen benen leren staan. In het geloof moet iedere 
Bijbelgetrouwe christen op eigen benen kunnen staan, men moet goed onderscheid 
kunnen maken tussen goed en kwaad. Wat Bijbels is en wat niet.  Men moet op 
Jezus kunnen vertrouwen en op Hem alleen. Als men op mensen moet vertrouwen 
kan men vlug worden teleurgesteld. Joas herbegon de afgoderij. Zo is Joas een 
goed voorbeeld van afval. 

 

JOAS WERD EEN ANTICHRIST. 
 

Afval leidt tot haat tegenover de christenen! 
 
2 kron.24 
20  Toen vervulde de Geest Gods Zekarja, de zoon van de priester Jojada, en hij ging 
tegenover het volk staan en zeide tot hen: Zo zegt God: waarom overtreedt gij de geboden 
des Heren en wilt gij niet voorspoedig zijn? Omdat gij de Here verlaten hebt, heeft Hij u 
verlaten. 21  Maar zij maakten een samenzwering tegen hem en stenigden hem op bevel 
van de koning in de voorhof van het huis des Heren. 
22  Koning Joas hield de trouwe hulp, die zijn vader Jojada hem betoond had, niet in 
gedachtenis, maar doodde zijn zoon. En, toen deze stierf, zeide hij: De Here zie het en 
neme wraak! 

 
De schijngelovige koning Joas kon de gezonde leer niet verder verdragen, en zo 
werd hij een hater van al wat geloofde in de levende God, de God van Israël. 
Hier staat duidelijk dat hij toeliet dat de zoon van zijn geestelijke vader in het paleis 
werd vermoord. Hij deed kwaad aan degenen die trouw bleven.  
Dus kunnen wij nu al weten dat zij die destijds zogezegd christenen waren, en het nu 
helemaal niet meer zijn, voor ons de grootste risico’s zijn. 
Dit is precies wat de apostel Johannes schreef: 
 
1 Johannes 2:19  Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit 
ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, 
dat niet allen uit ons zijn. 
1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit 
God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 

 
 
65  En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het 
hem van de Vader gegeven zij. 
66  Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem 
mede.Joh.6 
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